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20 juni >>> Roefeldag

23 juni >>> opendeurdag academie

27 juni >>> proclamatie academie

29 juni >>> dagreis senioren

1 juli >>> start speelpleinwerking

3 juli >>> avondmarkt

3 juli >>> zomerconcert Dizzy Fingers

17 juli >>> zomerconcert Blue Star

21 juli >>> markt (met steltenlopers)

7 augustus >>> zomerconcert Stampen & Dagen

21 augustus >>> zomerconcert Kandoris

23 augustus >>> Oordegem grote kermis (vuurwerk maandagavond)

30 augustus >>> Smetlede grote kermis (vuurwerk maandagavond)

12-13 september >>> Open Monumentendag

13 september >>> Wanzele grote kermis (vuurwerk maandagavond)

18 september >>> shownamiddag senioren

Lede informeert
agenda - colofon

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede 
en wordt vijf maal per jaar verspreid.
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patrimonium patrimonium@lede.be 

Zomerconcerten
in het park achter het cultureel 
centrum op vrijdag, 20 uur
- 3 juli: Dizzy Fingers: countryrock  

www.dizzyfingers.be 
- 17 juli: Blue Star: nostalgie  

uit de jaren 50 tot 80
- 7 augustus: Stampen &  

Dagen: Leedse sciffle & country 
www.stampenendagen.be 

- 21 augustus: Kandoris: folkmusic  
www.kandoris.be 

gratis toegang

Avondmarkt Lede
vrijdag 3 juli van 17 tot 22 uur
met paardenshow om  
18, 19, 20 en 21 uur
doorlopend animatie voor de  
kinderen, oude ambachten,  
nieuwe koopwaar, …

Markt  
dinsdag 21 juli
(met steltenlopers)

Kermissen
Oordegem grote kermis  
23 augustus: vuurwerk 
maandagavond 24 augustus
Smetlede grote kermis  
30 augustus: vuurwerk 
maandagavond 31 augustus
Wanzele grote kermis  
13 september: vuurwerk 
maandagavond 14 september

patrimonium
markten
Kermissen

Het PWA-kantoor in Lede 
is voortaan gesloten op 
maandag en dinsdag

Nieuwe 
openingsuren
- woensdag tot vrijdag:  

9.00 tot 12.00 uur
- woensdagnamiddag:  

13.30 tot 16.00 uur
- vrijdagavond:  

17.00 tot 19.00 uur

In geval van een arbeidsongeval 
of een ongeval burgerlijke aan-
sprakelijkheid in het PWA kan u 
op maandag en dinsdag contact 
opnemen met

Ingrid Vervoenen
RVA Aalst,  
Sint-Jobstraat 196,  
9300 Aalst
053 21 26 91

Nieuwe openingsuren 
PWA-kantoor Lede



4 Lede informeert
academie academie@gamw.lede.be - www.gamw.lede.be 

academie
1) Opendeurdag
academie
Wil je weten wat er allemaal gebeurt 
in dat gebouw aan de post? 
Wil je weten waar al die gekke klan-
ken vandaan komen? 
Heb je zin om toneel te leren spelen?
Kom dan eens langs tijdens onze 
opendeurdag.
Op dinsdag 23 juni kun je tussen 
18 en 20 uur proeven van kennis-
makingslessen algemene muzikale 
vorming (AMV - notenleer) en alge-
meen verbale vorming (AVV - dictie). 
Je bent ook welkom in de klassen 
instrument, waar je kunt zien hoe 
leerkrachten en leerlingen werken.

2) Initiatie
Tot nu toe moest je wachten tot  
je acht jaar was om met muziek te 
beginnen. Vanaf volgend schooljaar 
kun je met muziek beginnen op het 
moment dat je naar het eerste leer-
jaar gaat.
Op woensdagnamiddag kun je  
terecht bij juf Gudrun om te zingen,  
te blazen, te tokkelen en te klappen.
Voor informatie kun je surfen naar 
http://www.gamw.lede.be en klik op 
‘initiatie’.

3) Proclamatie
We willen dit schooljaar in schoonheid 
afsluiten. We nodigen je daarom uit 
voor onze jaarlijkse proclamatie. 
In een eerste deel kun je luisteren 
naar een optreden van onze leerlin-
gen. Je kunt luisteren naar ons koper-
ensemble, ons klarinettenensemble 
en onze strijkers. En onze klassen 
samenzang ... zingen samen.
De proclamatie gaat door op zater-
dag 27 juni om 10 uur in zaal de 
Volkskring.

4) Klas 
in de Kijker - 
dwarsfluit
Als juf van dwarsfluit wil ik graag 
aan iedereen eens beschrijven hoe 
een dwarsfluit werkt en hoe je hem 
bespeelt. Als je fluit, blaas je tegen 
het randje van het mondgat zoals 
je klank maakt als je op een leeg 
colaflesje blaast . Daardoor komt er 
trilling in de buis en hoor je klank. 
Bij een korte fluit, de piccolo, krijg je 
een hoge toon, bij een langere fluit, 
de bas- of altfluit krijg je een lagere 
toon. Als je alle kleppen dicht doet, 
krijg je weer een lagere toon dan bv 
maar één klep.

Om geluid uit de fluit te krijgen moet 
je je onderlip ontspannen tegen het 
mondstuk aan houden. Het mond-
stuk is zo gemaakt dat dat heel goed 
lukt. Je rechterhand moet achter de 
fluit en je linker ervoor. Voordat je 
gaat spelen moet je de fluit voorzich-
tig in elkaar zetten. Na het spelen 
moet je hem weer voorzichtig uit 
elkaar halen, schoonmaken en in het 
koffertje doen. Als je dat niet doet 
gaat de fluit kapot.

De fluit is afgesloten met een kurk. 
Als die komt los te zitten krijg je een 
heel andere klank dan normaal op je 
fluit. Eerst leer je op het mondstuk 
blazen, nadien leer je de fluit in el-
kaar zetten en je vingers op de juiste 
plaats zetten. Tenslotte leren wij de 
eerste noten spelen en op korte tijd 
spelen jullie mits veel oefenen de 
leukste liedjes.

Dwarsfluit is een zacht en zeer 
sierlijk instrument en het klinkt 
hemels. Het is handig om overal 
mee te dragen, je kan het spelen in 
de harmonie, of samen met andere 
instrumenten zoals een andere 
dwarsfluit in duo, piano, strijkers of 
andere houtblazers. Kortom, dwars-
fluit spelen is heel leuk...
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bibliotheeK bibliotheek@lede.be - www.bibliotheek.lede.be

Agenda
- ZOMER VAN HET SPANNENDE 

BOEK: van 1 juli tot 31 augus-
tus zetten we de nieuwste thril-
lers en detectives in de kijker!

- GEBOEKT: stuur ons van 15 
juni tot 15 september een 
vakantiekaartje of mail ons een 
vakantiefoto van de plaatse-
lijke bib en maak kans op een 
Bongo-weekend-arrangement of 
2 verrassende boekenpakketten.

- OOST-VLAAMSE TOERTJES: 
van 1 juli tot 31 augustus kan 
je in de bibliotheek van Lede 
tijdens de openingsuren een 
bezoek brengen aan deze fo-
totentoonstelling. Ze biedt een 
kijk op foto’s van lokale wieler-
wedstrijden (‘kermiskoersen’) 
tussen 1925 en 1970. De foto’s 
werden verzameld via de open-
bare bibliotheken uit de provin-
cie en komen hoofdzakelijk uit 
particuliere verzamelingen of 
uit een vergeeld fotoalbum dat 
ergens veilig opgeborgen lag. 
In een aantal gevallen gaat het 
om unieke beelden uit Oost-
Vlaanderen die nog nooit eerder 
getoond werden.  
 

 De tentoonstelling wil vooral een 
beeld oproepen van de sfeer die 
rond dit soort wedstrijden hing. 

- KNUTSELWEDSTRIJD: Maak 
kans op 1 van de 3 BIBBOXEN 
tijdens onze zomerknutselwed-
strijd.

- OPENDEURDAGEN IN BIBLI-
OTHEEK OORDEGEM: Kunst in 
de bib ism Davidsfonds afdeling 
Oordegem van 21 tot 23 augus-
tus in de bib, met gratis biblio-
theektas voor elk nieuw lid!

- WORKSHOP TEKENEN met 
Bart Van Tieghem (Marc De 
Bel) op maandagnamiddag 24 
augustus in de bibliotheek van 
Oordegem voor kinderen van  
6 tot 12 jaar.

- EXTRA UITLEENMOGELIJK-
HEDEN: ontleen je boeken tij-
dens de zomervakantie 1 weekje 
langer, en neem 2 boeken extra 
mee naar je vakantieplekje!

het zomert 
in de bib!Bekende stukken voor fluit zijn  

bv. het vogeltje uit Peter en De Wolf, 
Midsummernightsdream van Mendels-
sohn of Badinerie van Bach. Ook de 
groep Ishthar gebruikt dwarsfluit 
bij hun Eurovisieliedje O Julissi en 
zelfs in popmuziek wordt dwarsfluit 
gebruikt. Ben je nieuwsgierig, luister 
dan eens op youtube naar SO FLUTE - 
St. Germain.

Enkele links te vinden op het web:
• nl.wikipedia.org/wiki/Dwarsfluit
• www.everyoneweb.com/Dwarsfluit
• www.dwarsfluit.nl

Juf Els van de dwarsfluitklas

4) Waar vind 
je ons?
Neem gerust maar  
een kijkje op onze 
virtuele academie 
(http://www.gamw.lede.be)

bezoek ons  
secretariaat op
Markt 5 - 2e verdieping
9340 Lede

of contacteer ons op 
053 60 68 70 -  
academie@gamw.lede.be

> vervolg pagina 4
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VerKeer verkeer@lede.be - 053 60 68 37

actie ‘met belgerinkel 
naar de Winkel’

Fiets naar de 
winkel en val 
in de prijzen
Op 16 mei werd de actie ‘met belge-
rinkel naar de winkel’ ingezet. Tot 20 
juni hebben de inwoners van de ge-
meente Lede een extra reden om op 
de fiets te springen. Wie acht keer 
naar de deelnemende winkels fietst, 
kan een exclusieve fietstas, ontwor-
pen door topontwerper Walter Van 
Beirendonck, kopen voor de spotprijs 
van 14 euro. De fietstas heeft een 
winkelwaarde van 49 euro, maar zal 

niet in de winkel te koop zijn. Wie 
niet deelneemt aan de campagne 
kan de fietstas niet verkrijgen. Bij 
elk fietsbezoek aan de winkel krijgt 
de klant een zegeltje voor zijn 
spaarkaart. Met acht zegeltjes kan 
hij de fietstas bestellen en meedoen 
aan de tombola, die ook dit jaar veel 
waardevolle prijzen zal bevatten. De 
hoofdprijs van de tombola is een Bel-
gerinkel-fiets. Fietst de klant maar 
zes keer naar de winkel? Dan doet 
hij toch nog mee met de tombola. 
De uitreiking van de tombola zal dit 
jaar plaatsvinden op 10 september  
in het gemeentehuis.

‘Met Belgerinkel naar de Winkel’  
levert dubbele milieuwinst op: naar 
de winkel fietsen in plaats van de 
auto nemen, bespaart CO2 en de 
boodschappen dankzij de fietstas 
zonder wegwerptas mee naar huis 
nemen, verkleint de afvalberg. De 
tas haakt vlot aan de bagagedrager 
en kan dankzij de schouderriem vlot 
mee de winkel in. 

Meer info hieromtrent kan je  
verkrijgen bij de dienst verkeer,  
053 60 68 38.
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middenstand in lede

                       Lijst deelnemende handelaars 2009

Op deze manier kan je als zelfstan-
dige het verschil maken! Hou de 
plaatselijke pers en de website in het 
oog, de concrete data zullen worden 
meegedeeld. Je kan nu reeds je  
kandidatuur stellen of meer  

De gemeenteraad besliste 
over te gaan tot de oprich-
ting van een middenstands-
raad. Misschien ben jij wel 
geïnteresseerd?

De bedoeling is dat de middenstands-
raad initiatieven neemt die de lokale 
middenstand ondersteunen. Ook kan 
de raad het gemeentebestuur advi-
seren bij het nemen van bepaalde 
beslissingen. Bovendien kunnen vijf 
middenstanders die zich verenigingen 
een subsidie krijgen voor activiteiten 
die de middenstand in de eigen  
gemeente aantrekkelijker maken.
In september zullen twee infoverga-
deringen doorgaan in Oordegem en 
in Lede. Je kan er komen luisteren 
wat de raad inhoudt en je na de 
vergadering kandidaat stellen om lid 
te worden. Later zal dan de officiële 
oprichting plaatsvinden met de aan-
stelling van het bestuur.

- Danini, Molenhoek 149
- Den Ovenkoek BVBA, Papegemstraat 3
- Dexia Oordegem, Grote Steenweg 105
- Esthetiek - Zonnebank Isabelle, 

Impedorp 54
- FAVOR all rent, Grote Steenweg 127
- Fietsen - Bromfietsen De Smet Wim, 

Nieuwstraat 26
- Fietsen - Bromfietsen Van Der Snickt 

Emiel, Stationsweg 22
- Fietsen Schollaert, Grote Steenweg 95/97
- Foto Weyers, Grote Steenweg 121
- Frituur Vagandy, Wanzeledorp
- GB Lede, Markt 34
- Grepdon Geert BVBA, Kasteeldreef 121
- Haarkapper François, Nieuwstraat 69
- Het Klokhuis BVBA, Rosselstraat 37
- Het Korenaar, Bambochtweg 6
- Hilde’s, Kerkevijverstraat 1
- IJzerwaren Rasschaert, Oordegemdorp 34
- Instituut Chris, Biestraat 8b
- Kapper Jurgen De Mol, Markt 23
- Kapsalon Christine, Impedorp 55
- Kapsalon Christine, Ronkenburgstraat 7
- Koffie & Co, Kasteeldreef 43
- Leda Vishandel, Rosselstraat 1
- Lingerie Kriko, Grote steenweg 146
- Lin’s lingerie, Markt 15
- Modehuis Goeman, Nieuwstraat 33/35
- Optiek Godefroit, Kasteeldreef 51

informatie vragen aan:
- Annelies De Meersman  

(schepen van middenstand): 
 annelies.de.meersman@lede.be
- Renske De Bremme,  

gemeente@lede.be, 053 60 68 10

- Optiek Van Lierde, Brilstraat 7
- OPTISON, Grote Steenweg 162
- Oxfam Wereldwinkel Lede, 

Hoogstraat 7
- Ponnet Patisserie, Markt 68
- RC “De Springplank”, Kasteeldreef 16
- Schoenen De Cremer, Kasteeldreef 3
- Sint-Jozefschool Impe, Impedorp 57a
- Slagerij ’t Vleesmoleken, 

Grote Kapellelaan 57
- Slagerij De Kerpel, Speurtstraat 65
- Slagerij Frank & Sabrina, Blikstraat 2
- SPAR De Corte, Bambochtweg 9
- Stella-Matutinacollege, Bellaertstraat 11
- ‘t Primeurke, Markt 17
- Tuincenter ‘t Rozenland, Heiplasweg 35
- Tuin- en Hobbycenter Roels, Katstraat 29
- Versmarkt De Saedeleer - Roggeman NV, 

Rammelstraat 46
- Vrije Basisschool Smetlede, 

Smetlededorp 21
- Vrije Basisschool ‘t Kwikstaartje 

Oordegem, Speurtstraat 3
- Vrije Basisschool Wanzele, 

Wanzeledorp 7
- Vrije Lagere School Lede, 

Kasteeldreef 63-65
- Zakenkantoor FAVOR BVBA, 

Ouden Heirweg 50
- Zoet Begin, Nieuwstraat 19

- Academie voor Muziek en Woord, Markt 5
- Allegro, Kasteeldreef 79
- Apotheek Asselman, Grote Steenweg 193
- Apotheek Asselman, Markt 35
- Apotheek Baeskens, Nonnenbosstraat 107
- Apotheek Clevers, Schildekensstraat 85
- Apotheek D’Haese, Markt 13
- Apotheek Van der Cruyssen BVBA, 

Poortendriesstraat 29
- Apotheek Vandenberghe BVBA, 

Rammelstraat 12
- Apotheek Veryser - Verhaeghe, 

Kerkevijverstraat 3
- Bakkerij De Keyser, Ronkenburgstraat 18
- Bakkerij De Koornbloem, Oordegemdorp 48
- Bakkerij Mertens, Speurtstraat 49
- Bakkerij Verleysen, Kasteeldreef 71A
- Bibliotheek, Kerkevijverstraat 19A
- Bloemenboetiek Boeketje, Stationsstraat 19
- Bloemenboetiek Van Hemelrijck Diana, 

Rammelstraat 43
- Boekhandel Conscience, Markt 33
- Boekhandel Sigrid, Grote Steenweg 133
- Bol en Borrel, Kasteeldreef 15
- BSGO “De Groene Vijver” Wijkschool, 

Broeder De Saedeleerstraat 82
- BSGO De Groene Vijver, Meirveld 13
- D&S Bikes, Molenhoek 8
- Dagbladhandel Vanessa & Kurt BVBA, 

Broeder De Saedeleerstraat 8

> vervolg pagina 6
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jeugd jeugd@lede.be

Er wordt speelpleinwerking 
gegeven tijdens de zomer-
maanden juli en augustus 
vanaf woensdag 1 juli tot en 
met dinsdag 25 augustus.
Er is geen speelplein op 
maandag 20 juli en dinsdag 
21 juli.

Waar?
De speelpleinwerking gaat door  
in Wanzele op het gemeentelijk 
speelplein, Watermolenstraat 11. 

Voor wie?
Deze werking wordt georganiseerd 
voor jongens en meisjes die op 1 
januari 2009 minstens 3 jaar zijn 
(vanaf geboortejaar 2005) en geen 
15 jaar geworden zijn op 1 juli van 
het lopende jaar. Jongere kindjes 
(vanaf 2,5 jaar) kunnen terecht bij 
de Buitenschoolse Kinderopvang. 
Voor verdere informatie betreffende 
deze opvang kan je terecht bij de 
dienst kinderopvang, 053 60 68 63 
of kinderopvang@lede.be. 

Dagprijs - 
Weekprijs
De dagprijs voor de opvang van de 
kinderen bedraagt:
• 4,50 euro voor een volledige dag 

(zonder abonnementskaart)

• 2,25 euro voor een 
halve dag (zonder  
abonnementskaart)

Vooraf  
inschrijven? 
Je moet niet vooraf bepalen 
welke dagen je kind naar 
het speelplein zal komen 
maar we moeten wel in het 
bezit zijn van een volledig 
ingevulde inlichtingenfiche vakan-
tiespeelpleinwerking 2009 voordat 
je kind naar het speelplein komt. 
Deze inlichtingenfiche vind je op  
de website www.lede.be (diensten - 
jeugddienst - speelpleinwerking 
2009 - downloads). Je kunt dit 
worddocument ingevuld terug- 
mailen naar jeugddienst@lede.
be. Je moet je kind wel elke dag 
op het speelplein inschrijven in het 
secretariaat. 

Abonnementen
Je kunt kiezen voor een abonne-
mentskaart die 18 euro kost. Deze 
abonnementskaart bevat tien halve 
dagen. Deze kaarten staan op naam 
van het gezin en zijn twee jaar gel-
dig. Als gezin worden beschouwd: 
alle kinderen die op eenzelfde adres 
ingeschreven zijn. Bij aankoop van 
vier kaarten tegelijk krijgt het gezin 
een vijfde kaart gratis. 

Speelpleinwerking 
zomervakantie 2009

Jeugdflash

In de prijs zijn koekjes, drankjes  
en een ongevallenverzekering  
inbegrepen. 
Voor de aankoop van abonnementen 
voorzien we een extra inschrijvings-
namiddag. Op woensdag 24 juni  
van 13.30 tot 16.30 uur kan je bij de 
jeugddienst terecht voor de abon-
nementskaarten. Je kan ook door 
middel van overschrijving abon-
nementskaarten aankopen op het 
rekeningnummer 091-0178149-86 
(gemeentebestuur Lede - Jeugd-
dienst) met als mededeling ‘naam 
van het kind - aantal abonnements-
kaarten’. Je abonnementskaarten 
zullen klaar liggen als we je betaling 
ontvangen hebben en de inlichtin-
genfiche vakantiespeelpleinwerking 
2009 volledig ingevuld is.
 

Meer informatie?
Jeugddienst Lede, 053 60 68 62,  
Elsie De Winne of jeugddienst@lede.be 



Lede beschikt over een  
aantal speelterreintjes  
met speeltoestellen waar je 
tijdens de zomervakantie 
vrij kan ravotten. 

Lede

Nieuw
Park van Mesen
Tijdens de eerste buitenspeeldag  
te Lede werd in het park van Mesen 
een nieuw speelterreintje voor jon-
gere kinderen geopend. Hier kan je 
tijdens de openingsuren van het park 
vrij komen spelen. Tot en met 30 
september kan je iedere woensdag-
namiddag van 14 uur tot 19 uur en 
in het weekend de zaterdag van  
14 uur tot 19 uur en de zondag van 
10 uur tot 19 uur komen spelen. De 
openingsuren na 30 september kan 
je raadplegen op de website.
Tussen de sporthal en de kleedka-
mers vind je een speelterrein met 
een vijftal skatetoestellen waar je 
naar hartenlust kan skaten. Nieuw 
op dit terrein is de powerplaysoccer, 
een soort voetbalkooi waar je met je 

vrienden gratis kan voetballen. Daag 
je vrienden uit voor een minitornooi!
Ook in de wijk Stokveld werd een 
speeltoestel geplaatst.

Oordegem
Achter de kerk te Oordegem heb 
je naast het dienstencentrum een 
speelterrein. In de wijk Hazel in 
Oordegem werd ook een speeltoe-
stel geplaatst. 

Speelterrein Papegem
In de Bovenstraat bevindt zich 
een groter speelterrein met allerlei 
speeltoestellen en een grasveld met 
voetbaldoelen. 

Op het speelterrein in de Water-
molenstraat te Wanzele kan je 
’s avonds vanaf 18.30 uur en in het 
weekend vrij komen spelen. Over-
dag is het terrein in gebruik door 
het speelplein en de kinderopvang. 
 
De jeugddienst wenst jullie een  
zomer vol zon en veel speelplezier. 

Speelterreinen 
in Lede
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Cre-Actief
Knutsel-
atelier

Gezocht!
Speelbos!

Mesen

Oordegem

Papegem

Soccer

Op 17 juni is er slechts 1 sessie van 
14 tot 16 uur voor het 3de tot en 
met 6de leerjaar. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. 
Woensdag 24 juni gaan de kinderen 
van het 1ste en 2de leerjaar een wind-
vaandel knutselen. De eerste sessie 
is volzet maar er zijn nog enkele 
plaatsen vrij voor de tweede sessie 
van 16 tot 18 uur. Inschrijven kan  
bij de jeugddienst. 

Jongeren van het 6de leerjaar, 1ste, 
2de en 3de middelbaar kunnen één 
maal per maand deelnemen aan  
creatieve workshops en dit ook op 
zaterdag 27 juni van 14 tot 16 uur. 
Het thema voor 27 juni is ‘vakan-
tiekriebels’. Deze knutselsessie gaat 
door in de Oude Melkerij, Vijver-
straat 2 te Lede. 

Vooraf inschrijven kan bij de  
jeugddienst (053 60 68 62). 

Onze jonge inwoners willen een bos 
om te spelen en te ravotten. Het 
gemeentebestuur heeft de intentie 
om een bos aan te kopen maar blijft 
zoeken naar een gunstig gelegen 
bos. Bos te koop? Gelieve contact 
op te nemen met de jeugddienst. 
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open 
monumenten 
2009

Thema zorg
zaterdag 12 en 
zondag 13 september
“GOEDE ZORGEN ...  
GOED BESTEED”
De kerken van Groot-Lede werden 
de laatste jaren – al dan niet vol-
ledig – gerestaureerd of kregen een 
grondige opknapbeurt. 
Ons eeuwenoud kerkenpatrimonium 
verkreeg met deze “goede zorgen” 
zijn uitstraling van weleer. En het 
kostenplaatje voor de restauratie 
aan de gebouwen, aan het interieur, 
aan het meubilair, aan schilderijen, 
beelden, orgels en altaren, aan  
verlichting en verwarming is 
voor vele jaren “goed besteed”.

Wij kunnen er die dagen een kijkje 
gaan nemen.
Een uitgebreide tentoonstelling + 
powerpointpresentatie over de grote 
restauratiewerken aan de Sint-Mar-
tinuskerk Lede gaat door in de kapel 
van het Psychiatrisch Centrum Zoete 
Nood Gods, Reymeersstraat 13 te 
Lede.
De tentoonstelling van de andere 
restauratiewerken gaat door in de 
respectievelijke kerken te Impe,  
Oordegem, Smetlede en Wanzele.

De tentoonstellingen zijn open: 
zaterdag van 14 tot 18 uur en zon-
dag van 10 tot 18 uur doorlopend 
Inkom: gratis
Een overzichtelijke documentatie is 
gratis beschikbaar

Oproep afscheidsweek  
zaal De Volkskring 
Het gemeentebestuur van Lede organiseert in samen-
werking met tal van Leedse verenigingen van 17 tot 
en met 24 oktober 2009 allerlei activiteiten rond het 
afscheid van zaal De Volkskring. 
Jeugdraad Lede opent de week met een spetterende 
fuif en zoekt daarvoor affiches van fuiven en foto’s.
Ook de cultuurraad is op zoek naar allerlei documenten 
die betrekking hebben op de Volkskring.
Heb jij dergelijke documenten in je bezit? Bezorg ze 
dan tijdens de openingsuren van het gemeentehuis  
bij de afdeling vrije tijd. Iedereen wordt terug in het 
bezit gesteld van zijn originele documenten. 

Fietsen en wandelen
Bij de cultuurdienst van Lede kan je  
terecht voor volgende brochures:
Fietsen in en om Dendermonde - Reuzenroute: 1,80 euro
Fietsen van Wetteren tot Wichelen - Rozenroute: 1,80 euro
Fietsen in en om Aalst - Faluintjesroute: 1,80 euro
Fietsnetwerk Vlaamse Ardennen: 6 euro
Fietsnetwerk Scheldeland: 6 euro 
Fietsnetwerk Waasland: 6 euro
Wandelroute Vier Uitersten Lede: 1,25 euro
Wandelroute Den Dotter Aaigem/Heldergem: 1,25 euro
Wandelroute Kalkense Meersen Schellebelle/Kalken/
Uitbergen/Wetteren: 1,25 euro
Brochure Lekker wandelen langs Schelde,  

Dender en Rupel: 
gratis (zolang de  
voorraad strekt)
Scheldeland  
Toeristische gids: 
gratis (zolang de  
voorraad strekt)
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Shownamiddag 
seniorenraad
Vrijdag 18 september 2009
Programma: 
- FILIP BAUTERS: klavier en zang
- DIRK DE MEULEMEESTER:  

trompet, beugel, klavier en zang. 
Een van onze beste trompettisten 
van België. 

- MARTINE FOUBERT: zangeres - 
zingt medleys van Ann Christy, 
Laura Lynn, Marva … 

- JACK IN THE BOX: slangenmens 
Locatie: De Bron 
Begin: 14.30 uur   
Inkom: 8 euro
Vieruurtje: koffie, 2 belegde 
broodjes en een dessert

Seniorenraad
Locatie: “De Bron”
Begin: 14.30 uur
Inleg: 1,5 euro
Vooruit kaarting: 
iedere keer 75 euro
Vooruit sjoelen: 
iedere keer 50 euro. Iedereen  
krijgt een boterham met kop.

Seniorenraad 
organiseert 
Kaarten voor dames en heren
Sjoelen enkel voor dames
Elke dag klassement met prijzen. 
Klassement na drie namiddagen.
- vrijdag 7 augustus
- vrijdag 14 augustus
- vrijdag 21 augustus

De Week van de Smaak in Vlaande-
ren is een (eet)cultureel evenement 
dat zoveel mogelijk mensen wil  
samenbrengen rond smaak en eet-
cultuur in al hun aspecten. Het gast-
land dit jaar is Turkije. Ook in Lede 
doen we voor de vierde keer mee 
onder de titel ‘Lede Gesmaakt’. 
Verenigingen of mensen die iets  
willen organiseren tijdens deze week 
of willen deelnemen aan de eet- en 
cultuurbeurs op zondag 15 novem-
ber mogen contact opnemen met de 
cultuurdienst (cultuur@lede.be of 
053 60 68 61). 

lede gesmaakt!
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Sportkampen
Sportkampen  
tijdens de  
zomervakantie
De gemeentelijke sportdienst 
organiseert zomersportkam-
pen in sportcomplex “De 
Ommegang”, Ommegang-
laan 60 A te 9340 Lede.

Kleutersportkamp/
kleuteronderwijs
- van 17 augustus t.e.m.  

21 augustus
- ½ dag systeem: sport van  

09.00 tot 12.00 uur
- voor alle kinderen uit het kleuter-

onderwijs
- opvang mogelijk van 08.15 tot 09.00 

uur en van 12.00 tot 12.15 uur

- prijs: 25 euro
- kortingen: 

•  bij inschrijving van een 2de kind 
uit éénzelfde gezin - 2 euro

•  bij inschrijving van een 3de kind 
uit éénzelfde gezin - 3 euro

Omnisportkamp/
lager onderwijs
- Van 24 augustus t.e.m.  

28 augustus
- 1/1 dag systeem: sport van 09.00 

tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur
- gezamenlijke middagactiviteit van 

13.00 uur tot 14.00 uur
- voor alle kinderen uit het lager 

onderwijs
- opvang mogelijk van 08.15 tot 09.00 

uur en van 16.00 tot 17.00 uur
- prijs: 50 euro

- kortingen: 
• bij inschrijving van een 2de kind 

uit éénzelfde gezin - 2 euro
• bij inschrijving van een 3de kind 

uit éénzelfde gezin - 3 euro
   
Info + inschrijvingen
- Gemeentelijke sporthal  

“De Ommegang”, Ommeganglaan, 
9340 Lede - 053 80 82 84

- Gemeentelijke sportdienst,  
Markt 1, 9340 Lede - 053 60 68 64

- E-mail: sportdienst@lede.be
- Uiterlijke inschrijvingsdatum  

sportkamp lager onderwijs:  
17 augustus

- Uiterlijke inschrijvingsdatum  
sportkamp kleuters: 10 augustus

- Beperkt aantal inschrijvingen

Tutti frutti 
Op 18 mei ging in Lede de prijsuitrei-
king door van tutti frutti. Tutti frutti 
is een fruitproject op school, georga-
niseerd door LOGO (Lokaal gezond-
heidsoverleg). Ook het gemeente-
bestuur participeert. In Lede namen 
de Groene Vijver, St.Jozef Impe, het 
Kwikstaartje Oordegem en de VBS 
Smetlede en Wanzele deel. Aan de 
klaswedstrijd deden enkel de eerste 
drie scholen mee. Het vierde leerjaar 
van De Groene Vijver ging lopen met 
de prijs! De 20 leerlingen kregen  
van schepen Uyttendaele elk een  
geschenkenbon van 5 euro overhan-
digd en bovendien kwam een anima-
tor van Jeuk optreden in de klas.  
Er werd enthousiast gedanst en de  
juf kreeg na afloop drie dikke kussen 
van de leuke meneer van Jeuk!

Fietstocht dwars door Lede 
(30 km)
Op zaterdag 15 augustus organiseert de sportraad voor de 32ste keer 
de traditionele gezinsfietstocht Dwars door Lede. Vertrek (15.00 uur) 
en aankomst (omstreeks 17.30 uur) gaan door in sporthal De Omme-
gang en er kan ingeschreven worden voor de prijs van 5 euro vanaf 
14.00 uur. Kinderen onder de 14 jaar betalen voor deelname 3 euro. 
Iedere deelnemer ontvangt een consumptie en een gadget.

Lede informeert
burgerzaKen 
burgerzaken@lede.be
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budget

Moeilijkheden  
bij het regelen 
van je geldzaken,  
betalingsproble-
men, schulden?
Ben je bang om je brieven-
bus leeg te maken omdat je 
denkt dat er opnieuw beta-
lingen zullen inzitten? Zijn 
je maandelijkse betalingen 
een hele opdracht? Blijf er 
niet mee zitten! Het OCMW 
van Lede kan je helpen!

Budget- 
begeleiding en  
budgetbeheer
Wanneer je een beroep doet op 
budgetbegeleiding of budgetbeheer 
maakt de maatschappelijk werker 
een overzicht van je inkomsten en 
uitgaven en van je eventuele schul-
den. Aan de hand van deze gegevens 
zal de maatschappelijk werker een 
afbetalingsplan opstellen. Indien je 
te weinig inkomsten hebt om al je 
schulden in één keer te behandelen 
zal de maatschappelijk werker met 
de schuldeisers onderhandelen om 
haalbare maandelijkse afbetalingen 
te bekomen.

Bij budgetbegeleiding behoud je 
zelf de verantwoordelijkheid over je 
rekening. Samen met de maatschap-
pelijk werker wordt er bekeken wan-
neer wat betaald moet worden.
Bij budgetbeheer wordt het beheer 
van je inkomsten overgedragen 
aan een maatschappelijk werker. 
De maatschappelijk werker zal je 
inkomsten en uitgaven beheren  
en er wordt gezorgd voor een mens-
waardig leefgeld in verhouding  
met je inkomsten en je gezins- 
samenstelling. 

Collectieve  
schuldenregeling
Wanneer het niet mogelijk is om  
via budgetbegeleiding of budget-be-
heer op een redelijke termijn uit de 
ellende te geraken is er de collec-
tieve schuldenregeling. Deze  
procedure zorgt ervoor dat je tijde-
lijk onttrokken wordt aan de druk 
van de verschillende schuldeisers.
Het OCMW zal je helpen bij het 
samenstellen van je dossier en zal 
contact leggen met een advocaat  
die pro-deo het verzoekschrift zal 
indienen bij de rechtbank.
Als de rechtbank het verzoek toe-
laatbaar acht wordt er een schuld-
bemiddelaar aangesteld. Die schuld-

bemiddelaar ontvangt je inkomsten, 
regelt je vaste betalingen en zorgt 
ervoor dat je maandelijks over een 
menswaardig leefgeld beschikt. 
Hij tracht met de schuldeisers tot 
een overeenkomst te komen over 
de aanzuivering van de schulden. 
Wanneer de schuldbemiddelaar hier 
niet in slaagt zal de rechter beslis-
sen over een aanzuiveringsregeling. 
De schuldeisers moeten zich dan bij 
deze  regeling neerleggen.
Voor meer informatie kan je steeds 
terecht bij de verantwoordelijke 
maatschappelijk werksters:

Budgetbeleiding: 
Ellen Smolders
053 60 56 36
Ellen.smolders@ocmw.lede.be

Budgetbeheer en collectieve 
schuldenregeling:
Ria Vandormael
053 60 56 37
Ria.vandormael@ocmw.lede.be

Wanneer: 
maandag tot en met  
donderdagvoormiddag  
tijdens de kantooruren
Maandag tot 18.45 uur

Budgetbegeleiding, budgetbeheer 
en collectieve schuldbemiddeling.
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zijn je kinderen 
in veiligheid?
Veiligheidstips in 
geval van brand
Vuur maakt deel uit van 
ons dagelijks leven, maar 
dat neemt niet weg dat het 
gevaarlijk kan zijn. Jaarlijks 
raken kinderen gewond en 
sterven er zelfs in branden. 
Kinderen worden aangetrok-
ken door vuur, maar ze zijn 
zich niet steeds bewust van 
de risico’s die ze nemen 
wanneer ze met vuur spelen, 
noch van de gevolgen die 
ermee gepaard gaan.

Daarom is het belangrijk om hen 
preventiemaatregelen aan te leren, 
alsook hoe ze moeten reageren in 
geval van een brand. Om het ergste 
te voorkomen, leer je kind de juiste 
reacties:

Tijdens een brand:
- kalm te blijven
- alle personen te verwittigen die in 

het huis of appartementsgebouw 
aanwezig zijn en te roepen als het 
nodig is

- geen tijd te verliezen door zijn 
favoriet speelgoed bijeen te rapen

- over de grond te kruipen om aan 
de rook te ontsnappen

- over de grond te rollen als zijn 
kleren vuur vatten en vooral niet 
te lopen

- snel naar buiten te gaan, want 
daar is het veilig

- de 100 te bellen wanneer heel het 
gezin in veiligheid is

- aan de brandweer zijn naam en 
adres te geven

- nooit terug te gaan in een huis of 
een appartementsgebouw dat in 
brand staat

Indien het onmogelijk is naar 
buiten te gaan:
- met heel het gezin te schuilen in 

een kamer die uitgeeft op straat

- vervolgens de deur af te sluiten 
met vochtige doeken

- de buren of voorbijgangers te 
waarschuwen door gebaren te 
maken aan het raam

Bij brandwonden:
- de brandwonde in koud water te 

houden voor minimum 15 minuten
- geen kledingsstuk dat plakt aan de 

brandwonde uit te doen, of andere 
stoffen die aan de brandwonde 
plakken te verwijderen

- de brandwonde in een proper  
verband te wikkelen

- de hulpdiensten te bellen en hun 
instructies op te volgen

10 gouden regels:
- leer je kinderen hoe ze de 100 

moeten bellen
- installeer rookdetectoren en test 

die regelmatig. Maak je kinderen 
vertrouwd met het geluid ervan

- stippel met je gezin een evacuatie-
plan uit waarbij je alle mogelijke 

uitgangen bepaalt en leer je gezin 
dit plan uit te voeren

- bewaar de sleutels van de deuren 
op een specifieke plaats zodat je 
deze snel bij de hand hebt

- zorg ervoor dat de nooduitgangen 
van je huis toegankelijk zijn

- hou giftige en ontvlambare  
producten buiten het gebruik van 
kinderen

- hou lucifers, aanstekers en kaar-
sen buiten het bereik van kinderen

- schakel elektrische apparaten uit 
wanneer je ze niet gebruikt

- zorg ervoor dat elektrische snoe-
ren en apparaten uit de buurt van 
water blijven

- laat steelpannen, braadpannen of 
schotels nooit onbewaakt op het 
fornuis. Draai de steel van pannen 
op zo’n manier dat kinderen er niet 
kunnen tegen stoten of ze kunnen 
vastgrijpen

Groeten en hou het gewoon veilig!



Gelieve alle briefwisseling te 
richten aan het college van 
burgemeester en schepenen, 
Markt 1, 9340 Lede.  
Je kan ook mailen naar
gemeentebestuur@lede.be

Alle informatie kan je ook 
terugvinden op de website 
www.lede.be.

Gemeentehuis
Markt 1 - 9340 Lede
Openingsuren
Elke werkdag van  
9.00 tot 12.00 uur.
Woensdagnamiddag  
van 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdagavond van 17.00  
tot 19.00 uur (enkel de 
afdeling grondgebiedzaken 
en de diensten burger- 
zaken en patrimonium).

Burgerzaken (bevol-
king en burgerlijke stand)
tel. 053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
Cultuur
tel. 053 60 68 61
cultuur@lede.be
Financiën
tel. 053 60 68 80
financien@lede.be
Informatica
tel. 053 60 68 09
informaticadienst@lede.be
Jeugd
tel. 053 60 68 62
jeugddienst@lede.be
Kinderopvang
tel. 053 60 68 63
kinderopvang@lede.be
Milieu
tel. 053 60 68 25
milieu@lede.be
Patrimonium
tel. 053 60 68 50
patrimonium@lede.be
Personeel
tel. 053 60 68 20
personeel@lede.be
Secretariaat
tel. 053 60 68 00
secretariaat@lede.be
Sport
tel. 053 60 68 64
sportdienst@lede.be
Stedenbouw
tel. 053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
Technische dienst
tel. 053 60 68 30
technische.dienst@lede.be

Andere diensten
Academie voor
Muziek en Woord
Cultureel Centrum,  
Markt 5, 9340 Lede
tel. 053 60 68 70
academie@gamw.lede.be
Bibliotheek
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A, 
9340 Lede
tel. 053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren
ma  17.00 - 20.00 uur
di  09.00 - 12.00 uur
wo  14.00 - 18.00 uur
do  13.30 - 16.30 uur
vr  16.00 - 20.00 uur
za  09.00 - 12.00 uur
Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29,  
9340 Oordegem
tel. 09 365 08 05
ma  18.00 – 20.00 uur
wo  14.00 - 16.00 uur
za  10.00 - 12.00 uur
Brandweer
Vijverstraat 2A, 9340 Lede
100 of 112 (gsm), lede@ 
brandweervlaanderen.be
Buitenschoolse 
kinderopvang 
‘t Klavertje 4
Lede, Steenstraat 7, Lede
tel. 053 80 89 21
Oordegem, Oordegem-
dorp 29, Oordegem,  
tel. 09 366 03 08
Wanzele, Watermolen-
straat 13, Wanzele,  
tel. 053 82 85 00
OCMW
Administratie
Rammelstraat 7, 9340 Lede
Sociale dienst
Kasteeldreef 50, 9340 Lede
tel. 053 80 20 22
Rusthuis Villa Letha
Kasteeldreef 46, 9340 Lede
tel. 053 80 39 14
Politie
Administratief centrum 2, 
9340 Lede
tel. 053 60 64 64
Plaatselijk Werkgele-
genheidsagentschap 
(PWA)
Vijverstraat 2, 9340 Lede
tel. 053 60 68 78
pwa.lede@skynet.be
Sporthal
Ommeganglaan 60A,  
9340 Lede,  
tel. 053 80 82 84
sporthal.lede@skynet.be
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Buurtcomité 
Kleine Kouter
Intussen is er al heel wat gebeurd in de wijk. Er is  
gesnoeid, een aantal voetpaden zijn opnieuw aange-
legd en er maakten nogal wat struiken plaats voor  
een grasveldje.

Heb je ideeën om de wijk een aangenamere plaats  
om leven te maken, dan mag je zeker een berichtje 
achterlaten in de ideeënbus.
Deze bus is verhuisd van de inkom van het kantientje 
naar buiten aan het kantientje. Zo hoef je niet langer 
binnen te gaan om iets in de bus te steken. De ideeën, 
klachten, … die in deze bus belanden zullen eerst  
worden besproken door het buurtcomité. Zij zullen  
dan bekijken wat er wordt doorgegeven aan het  
gemeentebestuur. De leden van het comité zullen  
ook een oogje in het zeil blijven houden in de wijk.

Laat naar je borsten kijken
De mammobiel 

Het is weer  
twee jaar ge-
leden dat Lede 
actie voerde rond 
het bevolkings-
onderzoek voor 
borstkanker. Uit  

de rapporten blijkt dat de deelname via de screening  
in Lede gestegen is van 20% in 2004 naar 35% in 
2006. Bravo! Daarnaast worden buiten dit onderzoek 
om nog veel diagnostische onderzoeken als verdo-
ken screening gedaan, nl. 30%. Deelnemen aan het 
bevolkingsonderzoek vraagt een mentaliteitswijzi-
ging. We willen vooral de vrouwen die zich helemaal 
niet laten onderzoeken aansporen tot deelname. Een 
grote reden om zich niet te laten onderzoeken is angst. 
Nochtans is het hoopvol dat heel veel mensen gene-
zen als ze er tijdig bij zijn. De vrouwen tussen 50 en 
69 jaar die al deelnamen worden in hetzelfde centrum 
uitgenodigd als vorige keer zodat men de foto’s kan 
vergelijken met die van het vorige onderzoek. Dit is 
zeer belangrijk. De dames van groot-Lede moeten naar 
Aalst (of Wetteren of Dendermonde) om het onderzoek  
in een erkend centrum te laten doen. Om de drempel 
tot deelname te verlagen voor de dames die nog niet 
deelnamen heeft de gemeente Lede dit jaar de mam-
mobiel uitgenodigd. Het is de eerste mammobiel in 
Vlaanderen met digitale mammografieapparatuur. De 
comfortabele onderzoeksbus van de VUB komt dus 
naar de mensen toe. Hij zal in oktober in het centrum 
van Lede en Oordegem staan. Dit is een primeur voor 
de regio Aalst! Lede hoopt hiermee zijn percentage van 
de deelname aan het onderzoek te verhogen.



16-04-2009
Kerkfabriek Sint-Martinus Lede
Toekenning van een buitengewone 
subsidie voor de conservatie en 
restauratie van de schilderijen in de 
dekenale Sint-Martinuskerk te Lede

Vaststelling rooiplan
Vaststelling van het rooilijnplan in  
de Molenbergstraat

Aanvullend verkeersreglement 
voor de Dokter Prieelslaan
Invoeren bij aanvullend verkeers-
reglement van eenrichtingsverkeer  
in een deel van de Dokter Prieelslaan

Lopende werken
Herinrichting kruispunt Wichelse 
steenweg - Heiplasstraat - Oude 
Wichelse steenweg - Kleiweg
Duur: 100 werkdagen
Opdrachtgever: Ministerie v/d 
Vlaamse gemeenschap afdeling we-
gen en verkeer en gemeentebestuur

Vanaf 27 mei: collector Wellebeek - 
riolerings- en wegeniswerken Lede-
zijdestraat - Rijsstraat - Hoogledezij-
destraat - Langehaag - Blokstraat -  
Papegemstraat - Grote Steenweg  
en Smetledestraat > Papegemstraat 
afgesloten, wegomlegging via  
Gentsesteenweg (Erpe-Mere) -  
Impestraat (Erpe-Mere), Wijmen-
straat, Molenstraat en Essestraat
Duur: 210 werkdagen
Opdrachtgever: Aquafin en 
gemeentebestuur

Tijdelijke ver-
keershinder door 
manifestaties
20 juni: roefeldag, Watermolen-
straat tussen Wanzelekouter en 
Processieweg verkeersvrij

21 juni: wielerwedstrijd Lede >  
aankomst kasteeldreef
27 & 28 juni: LKV Just Niet >  
Oudenhelweg afgesloten
3 juli: avondmarkt en zomerconcert, 
Markt > Nieuwstraat en Administra-
tief centrum afgesloten
5 juli: Leeuwfeesten > Wanzeledorp 
afgesloten
12 juli: Klinkaardfeesten > Klink-
aard tussen Speurtstraat en Schoot  
afgesloten. Wegomlegging via 
Speurtstraat, Houwstraat en Schoot
17 juli: zomerconcert >  
Administratief centrum afgesloten
21 juli: doortocht wielerwedstrijd 
te Oordegem > Smetlede, Impe  
en Papegem
31 juli: criterium Lede > afge-
sloten parcours van 17.30 uur, 
Kasteeldreef, Markt, Nieuwstraat, 
Pastorijstraat, Kleine Ommegang-
weg, Burgemeester Coppensstraat, 
Markizaatstraat, Stationsstraat en 
Kasteelstraat
7 augustus: zomerconcert > 
Administratief centrum afgesloten
19 augustus: criterium te Lede >  
afgesloten parcours vanaf 14 uur,  

Keiberg, Bellaertstraat,  
Ommeganglaan, Keibergkerkweg  
en Rode Kruislaan
21 augustus: zomerconcert > 
Administratief centrum afgesloten
22 augustus: criterium 
Oordegem > afgesloten parcours  
vanaf 16 uur, Oordegemdorp,  
Oordegemkouter, Dr. Prieelslaan, 
Rodtstraat, Klinkaard en  
Speurtstraat
22 tot 24 augustus: Oordegem 
kermis > Oordegemdorp afgesloten, 
wegomlegging via Grote Steenweg 
en Beekstraat
25 augustus: wielerwedstrijd 
Oordegem > aankomst  
Oordegemkouter
28 tot 30 augustus: Straatfeest 
Wijmenstraat > Wijmenstraat  
afgesloten
29 augustus: wielerwedstrijd 
Smetlede > aankomst Kapellenhoek
30 augustus: kermis Smetlededorp
13 september: wielerwedstrijd 
Wanzele > aankomst  
Nonnenbosstraat
14 september: kermis Wanzele >  
Wanzeledorp afgesloten

Wegeniswerken

Uit de gemeenteraad van …

Wachtdienst Wachtinfo: 0900 10500 of www.avlva.be of www.apotheek.be
Antigifcentrum: tel. 070 24 52 45
Zelfmoordpreventie: tel. 02 649 95 55
Wachtdienst huisartsen: tel. 053 80 91 91 - www.huisartsenlede.be
Wachtdienst apothekers: 0900 10 500 (0,50 euro/min)

Vernieuwing elektriciteit dekenij
Vastelling van het bestek en raming 
van de kosten op 12.500 euro  
(exclusief btw)

Oprichting gemeentelijke  
middenstandsraad
Vaststelling van de statuten van de 
gemeentelijke middenstandsraad

Subsidiereglement middenstand
Goedkeuring subsidiereglement  
voor activiteiten georganiseerd  
door plaatselijke middenstands-
verenigingen

Reglement uitleendienst
Aanvulling van het reglement voor 
de gemeentelijke uitleendienst naar 
aanleiding van bijgekomen materiaal

Reglement huisvestingspremies
Wijziging van het reglement op het 
verlenen van de gemeentelijke huis-
vestingspremie. Bij huursubsidie door 
het Vlaams Gewest wordt geen ge-
meentelijke premie meer toegekend

Budgetwijziging
Vaststelling van de eerste budget-
wijziging voor 2009

Alle wegenwerken en omleidingen zijn ook te volgen 
op de website www.lede.be.


